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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud fra 

dyrevelfærdspuljen 
 

Hermed sender Landbrugsstyrelsen følgende udkast i høring:  

 Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen 

 

Bemærkninger bedes sendes til euogerhverv@lbst.dk, senest tirsdag d. 30. juli 2019 kl. 14, med 

angivelse af j.nr. 18-1224-000005.  

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte materiale bedes rettet til:  

 Karina Ersted Christensen, kaerch@lbst.dk 

 Camilla Packert Hansen, capaha@lbst.dk 

 

Høringssvar og notat bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb.  

 

Om bekendtgørelsen 

Med denne bekendtgørelse fastsætter Landbrugsstyrelsen de nødvendige betingelser for, at non-

profit og ikke-erhvervsdrivende foreninger, organisationer og fonde kan søge om tilskud under 

dyrevelfærdspuljen. Bekendtgørelsen giver mulighed for at yde tilskud i form af foreningsstøtte og 

udviklingsprojektstøtte, hvor formålet er at forbedre dyrevelfærden i Danmark.  

 

Tilskud til foreningsstøtte ydes til de tre indsatsområder, der også var tilskudsberettigede under 

tilskudsordningens seneste runde i 2018: transport eller behandling af syge, tilskadekomne, 

misrøgtede, herreløse eller vilde dyr, drift af internater for syge, tilskadekomne, misrøgtede, 

herreløse eller vilde dyr, og oplysningskampagner om dyrevelfærd.  

 

Tilskud til udviklingsprojektsstøtte ydes til ét af følge tre indsatsområder: 1. transport eller 

behandling af syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr, 2. drift af internater for 

syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr, 3. vidensdeling om dyrevelfærd. 

 

Væsentligste ændringer i forhold til ordningens sidste runde 

 Ved overansøgning af puljen reduceres tilskuddene med lige stor procentdel.  

 Det er nu eksplicit skrevet, at non-profit og ikke-erhvervsdrivende fonde, der arbejder for 

dyrevelfærd i Danmark, kan søge om tilskud til foreningsstøtte og udviklingsprojektstøtte.  

 Listen over udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, er opdateret.  

 Det er et kriterie for at kunne søge om tilskud til udviklingsprojektstøtte, at ansøger er en non-

profit og ikke-erhvervsdrivende forening, organisation eller fond. 

 Definitionen og prioritering af udviklingsprojektstøtte er ændret.  

 Muligheden for at søge om tilskud til oplysningskampagner om dyrevelfærd under 

udviklingsprojektstøtte er ændret til en mulighed for at søge om tilskud til vidensdeling om 

dyrevelfærd.  

 Kravet om digital kommunikation er fjernet.  
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 Afsnittet om tilbagebetaling af tilskud er fjernet fra bekendtgørelsen, da der er direkte 

hjemmel i finansloven til at kræve tilbagebetaling. 

 Afsnittet om force majeure er fjernet.   

 

Ikrafttrædelsesdato  

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft d. 15. august 2019. 

 

 

Venlig hilsen 

EU og Erhverv 

Landbrugsstyrelsen 


